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 Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η σύνδεση των στόχων του ΠΑΠΕΑ για 
παιδιά με μέτρια κι ελαφριά νοητική καθυστέρηση, που φοιτούν σε Ειδικό Σχολείο 
της επαρχίας, με την υλοποίηση ενός ετήσιου (2012-13) Καινοτόμου Προγράμματος 
Αγωγής Υγείας, με τίτλο: Η Γλώσσα του Σώματος - Λεκτική και Μη Λεκτική 
Επικοινωνία. 

Οι μαθητές που συμμετείχαν ήταν 8 (από 4  έως 14 χρόνων). Υπάρχει μεγάλη 
απόκλιση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με κοινό σημείο 
αναφοράς, τη διαγνωσμένη ή μη, Νοητική Καθυστέρηση. Εκτιμάμε ότι το 
πρόγραμμα συνέβαλε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Ψυχοκινητικότητας, 
συναισθηματικής οργάνωσης, βασικών σχολικών και ακαδημαϊκών καθώς και 
κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Λέξεις κλειδιά: Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, Λεκτική και μη λεκτική μορφή 
επικοινωνίας, Στόχοι Π.Α.Π.Ε.Α. για μαθητές με νοητική Καθυστέρηση. 
 

Εισαγωγή  

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η σύνδεση των στόχων του ΠΑΠΕΑ για 

παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την υλοποίηση ενός Καινοτόμου 

Προγράμματος Αγωγής Υγείας. 

Το Πρόγραμμα εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012 –2013, είχε 

ετήσια διάρκεια και συμμετείχαν σ’ αυτό 8 μαθητές (από 4 έως 14 χρόνων), από ένα 

τμήμα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ν. Προποντίδας (4) και ένα τμήμα του Ειδ. 

Νηπιαγωγείου (4), σε συνεργασία κατά περίσταση και με το υπόλοιπο Ε.Π. και 

Ε.Ε.Π. του σχολείου μας, καθώς και όλους του μαθητές του Ειδικού σχολείου, -



συνολικά 22 - όπου ήταν δυνατό ή και απαραίτητο (έξοδοι, επισκέψεις). Σημαντική 

στάθηκε επίσης, η βοήθεια της Κοινωνικής Λειτουργού, καθώς συμμετείχε ενεργά 

στο κομμάτι της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης. 

Οι μαθητές που υλοποίησαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχαν μεγάλη απόκλιση στις 

ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες, από Σύνδρομο RETT (1), Σύνδρομο Down (1), Ν.Κ. (1), 

Δ.Ε.Π.Υ. (1), Πολλαπλές αναπηρίες (2), έως και σύνθετα  μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα (2), με κοινό σημείο αναφοράς τη διαγνωσμένη ή μη, Νοητική Καθυστέρηση. 

Σκοπός του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.) είναι η 

υποστήριξη των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ), ώστε να 

προαχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κονωνικά, ηθικά και αισθητικά στο 

βαθμό που οι δυνατότητές τους επιτρέπουν… (Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής 

Αγωγής: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 301/1996). ΦΕΚ 208 Τ.Α' 29-8-1996 

 

Προβληματισμοί-Θεωρητικό πλαίσιο, μεθοδολογία 

Μετά την παρατήρηση κι αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των 

μαθητών μας, θελήσαμε να κινητοποιήσουμε το  μηχανισμό μάθησης του κάθε 

μαθητή, καθώς συμφωνούμε με τη θέση πως «…ακόμα και τα άτομα με βαριές 

νοητικές καθυστερήσεις είναι σε θέση να μάθουν, ακόμα και όταν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα φαίνονται με την πρώτη ματιά μηδαμινά» (Ζώνιου-Σιδέρη, 1994, σ. 

14). Τα οφέλη από τη συμμετοχή σε επισκέψεις, σε κοινούς δημόσιους χώρους 

όπου οι διαφορές αμβλύνονται, την ψυχαγωγία, την αυτοπεποίθηση, την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, αποτέλεσαν κίνητρα για να αποφασίσουμε την υλοποίηση 

προγραμμάτων στο σχολείο μας.  

Λάβαμε υπ’ όψη τις θεωρίες περί νοημοσύνης και κυρίως αυτή που διατύπωσε ο 

καθηγητής της εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο του Harvard των Η.Π.Α, Dr. Howard  

Gardner τη δεκαετία του 1980. Από τα οκτώ είδη νοημοσύνης που υποστηρίζει πως 

έχουμε,  θελήσαμε να δώσουμε προτεραιότητα, στα παρακάτω είδη νοημοσύνης: 

1. Στη γλωσσική – λεκτική νοημοσύνη, που είναι η ικανότητα να χρησιμοποιεί 

κανείς τη γλώσσα για να εκφραστεί και να καταλάβει τους άλλους. 

2. Στη νατουραλιστική ή περιβαλλοντική νοημοσύνη, που απαιτεί βασικές νοητικές 

ικανότητες και αναφέρεται στην αντίληψη των φυσικών αντικειμένων και στην 

ικανότητα κατηγοριοποίησης και ένταξής τους μέσα στο φυσικό περιβάλλον. 

3. Στη κιναισθητική – σωματική νοημοσύνη, που είναι η ικανότητα να χρησιμοποιεί 

κάποιος με επιδεξιότητα το σώμα του.  

4. Στην ενδοπροσωπική νοημοσύνη που είναι η ικανότητα ελέγχου των 

προσωπικών συναισθημάτων, της αυτογνωσίας και της συνειδητοποίησης των 

επιθυμιών και δυνατοτήτων του. Να γνωρίζει και να κατανοεί δηλαδή, τον ίδιο 

του τον εαυτό.  



5. Στη διαπροσωπική νοημοσύνη που είναι η ικανότητα αντίληψης και 

ανταπόκρισης στις διαθέσεις, το χαρακτήρα, τα κίνητρα  και τις προθέσεις των 

άλλων, να καταλαβαίνει δηλαδή τους άλλους. 

 «Δεν μπορούμε παρά να επικοινωνούμε» αναφέρει ο Dance (1967) στο πρώτο του  

περίφημο αξίωμα της ανθρώπινης επικοινωνίας (Baacke, 1973, σ.51). Ακόμη και 

χωρίς να μιλούν οι άνθρωποι ανταλλάσουν μηνύματα μεταξύ τους. Σε αυτή την 

περίπτωση αναφερόμαστε στην επικοινωνία χωρίς λόγια ή στη μη λεκτική 

επικοινωνία. (Κοντάκος, Α. Πολεμικός Ν., 2000, σ. 53). 

Η συμβολή της μη λεκτικής συμπεριφοράς στην ανθρώπινη κοινωνία είναι 

σημαντική. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι’ αυτό, όπως ότι: 

 ενισχύει ή αντικαθιστά τη γλώσσα,  

 εκφράζει συναισθήματα και μεταδίδει πληροφορίες για το άτομο κ.λ.π. 

 μεταδίδει πληροφορίες για το άτομο. (Κοντάκος, Α. Πολεμικός Ν., 2000)  

Σύμφωνα με τον Αrgyle, (Αrgyle, 1979) είναι πολύ χρήσιμο και πρακτικό να 

μπορούμε να χρησιμοποιούμε και μια δεύτερη δυνατότητα επικοινωνίας 

παράλληλα με τη γλώσσα, αλλά και η ρύθμιση των ανθρωπίνων σχέσεων δεν 

επιδέχεται παρά μόνο περιορισμένο βαθμό λεκτικοποίησης. 

Ειδικά στη προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, κατά την οποία οι μαθητές, από 

γλωσσική-επικοινωνιακή και ψυχονοητική άποψη, βρίσκονται σε ένα στάδιο όπου 

δεν μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα στον άνθρωπο και τη συμπεριφορά του 

(συγκρητισμός και αντιληπτικός, οντολογικός ρεαλισμός, (Piaget, 1988), η μη 

λεκτική συμπεριφορά ως μέσο επικοινωνίας, αποκτά μεγάλη σημασία. (Κοντάκος 

Α., Πολεμικός Ν., 2000, σ. 167). 

Ανάλογα με το αισθητήριο όργανο, υπάρχουν οι ακόλουθοι δίαυλοι μη λεκτικής 

επικοινωνίας: Ακουστικός δίαυλος, Οπτικός, Απτικός, Οσφρητικός, Γευστικός  και 

Θερμικός δίαυλος, οι οποίοι αναπτύσσονται με δραστηριότητες μέσα από την 

ανθρώπινη αλληλεπίδραση. (Κοντάκος, Α. Πολεμικός Ν., 2000, σ.57) 

Η αντίληψη, η μνήμη, η προσοχή, η σκέψη, ο συλλογισμός και άλλες νοητικές 

ικανότητες, αποτελούν προϋπόθεση στη διαδικασία της μάθησης και καθορίζουν 

σε μεγάλο βαθμό το τελικό προϊόν της.  

Όσον αφορά στην κιναισθητική-σωματική νοημοσύνη, η σωματογνωσία και ο 

συντονισμός των κινήσεων αφορούν τα κύρια στοιχεία της ψυχοκινητικής εικόνας 

του παιδιού. (Δομή και περιεχόμενο του βιβλίου για τον εκπαιδευτικό ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης, 4.2. Ψυχοκινητικότητα, εκδ.2009). Με την ψυχοκινητική 

προσέγγιση του περιβάλλοντος χώρου του παιδιού, προκαλούνται κινητικά 

βιώματα που βαθμιαία εσωτερικεύονται. 

Τέλος, αναπτύσσοντας την ενδοπροσωπική και τη διαπροσωπική νοημοσύνη, 

αναπτύσσονται δεξιότητες συναισθηματικής οργάνωσης και διευκολύνονται οι 



διαπροσωπικές σχέσεις. Η συναισθηματική οργάνωση επίσης, αποτελεί σημαντική 

αναπτυξιακή περιοχή για τη μαθησιακή ετοιμότητα των παιδιών. 

 

Επιλογή Προγράμματος Αγωγής Υγείας 

Θέλοντας να προσεγγίσουμε διαθεματικά ένα πρόγραμμα που να αναπτύσσει 

ψυχοκινητικά, συναισθηματικά, αλλά και κοινωνικά τους μαθητές μας κι επειδή 

ανάμεσά τους, υπάρχουν άτομα χωρίς αναπτυγμένο εκφραστικό λόγο, 

αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα πρωτογενούς πρόληψης που να 

στοχεύει στη χρήση, στην ανάπτυξη, αλλά στην ερμηνεία της λεκτικής, αλλά και της 

μη λεκτικής επικοινωνίας.  

Η Αγωγή Υγείας αποτελεί την ενδεδειγμένη προληπτική προσέγγιση στο χώρο της 

εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στις διαπροσωπικές 

σχέσεις, στην αντικοινωνική συμπεριφορά κ.λ.π. (Υπουργείο Παιδείας και 

πολιτισμού, Αγωγή Υγείας.) 

Σκοπός των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση, και η 

προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών, 

αφενός μεν με την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους, αφετέρου δε με την 

αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους. 

 

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας: «Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» 

Ειδικό Σχολείο Ν.Προποντίδας, Πορταριά,  Οκτώβριος 2012- Ιούνιος 2013. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

του Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής, όπως αναφέρονται στο Βιβλίο 

Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ.: 

Α) Σχολική και Μαθησιακή ετοιμότητα: 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων Προφορικού λόγου (σ.247) 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων Ψυχοκινητικότητας (σ.251) 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων Συναισθηματικής οργάνωσης (σ.252) 

Β) Βασικές σχολικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες: 

 Προαπαιτούμενες δεξιότητες για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά (σ.254) 

 Δεξιότητες στην Ανάγνωση και τη Γραφή (σ. 256) 

 Μαθηματικές Δεξιότητες (σ.257) 

Γ) Κοινωνικές δεξιότητες και προσαρμογή: 

 Δεξιότητες αυτονομίας στο περιβάλλον (σ.260) 



 Δεξιότητες κοινωνικής συμπεριφοράς (σ.262) 

 Δεξιότητες προσαρμογής στο περιβάλλον (σ.266) 

Δ)  Δημιουργικές δραστηριότητες: 

 Δεξιότητες αισθητικής αγωγής –τέχνες (σ.268) 

 

                                              ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Η γνωριμία με το σώμα (Εικόνα, Αισθήσεις, λειτουργίες, ανάγκες, 

συναισθήματα και εκφράσεις). 

 Η γνωριμία και  χρήση αντικείμενων ατομικής υγιεινής (π.χ. μαθαίνω να 

πλένω τα χέρια μου, τα δόντια μου). 

 Η ενίσχυση του αυτοσυναισθήματός τους, της αυτονομίας και η εκτίμηση 

της ομαδικής δουλειάς, της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της 

συμετοχής σε κοινά παιχνίδια. 

 Η ικανότητα κατανόησης, μίμησης και έκφρασης λόγων, συμπεριφορών και 

συναισθημάτων με μη λεκτικό τρόπο. 

 Η προσέγγιση της σεξουαλικής αγωγής και οι διαφυλικές σχέσεις 

(Μοναδικότητα, διαφορετικότητα, η οικογένειά μου, πώς ήρθα στον κόσμο, 

αναπαραγωγική λειτουργία, ποιος κοιμάται πού, επικοινωνώ και 

αισθάνομαι, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, θετικά και αρνητικά 

συναισθήματα, διαπροσωπικές και διαφυλικές σχέσεις). 

 Η βελτίωση και ο εμπλουτισμός του προσληπτικού και του εκφραστικού  

τους λόγου, καθώς και η έκφραση και ερμηνεία της μη λεκτικής 

συμπεριφοράς. 

 Η γνωριμία με αισθητηριακά υλικά και η επαφή με τα Εικαστικά, τον 

Κινηματογράφο και το Θέατρο. 

 Η παρακολούθηση παραστάσεων, αλλά και η συμμετοχή τους σε ομαδικές 

δραστηριότητες και εκδηλώσεις μέσα και έξω από το σχολείο. 

 Η ικανότητα παρατήρησης, διάκρισης, ταξινόμησης, ταυτοποίησης, 

σειροθέτησης,  δημιουργίας και καταγραφής. 

 Η χρήση των νέων τεχνολογιών (ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και 

ηλεκτρονικός υπολογιστής - πλοήγηση στο διαδίκτυο, παραγωγή γραπτού 

λόγου με πρόγραμμα επεξεργαστή κειμένου, λογισμικά προγραμμάτων 

ανοιχτού τύπου), αλλά και η χρήση και χρησιμότητα του Γραπτού, 

εικονογραφημένου κειμένου και παραμυθιού. 

Μεθοδολογία Υλοποίησης-Συνεργασίες με άλλους φορείς.  

 Διαθεματική Προσέγγιση 

 Βιωματική μέθοδος 

 Ανακαλυπτική 



 Επικοιδομητική 

 Συνεργατική 

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν υλοποιώντας το 

Πρόγραμμα και η σύνδεση τους με ενότητες και διδακτικούς στόχους από το 

Π.Α.Π.Ε.Α.: 

 Οι μαθητές έπαιξαν παιδαγωγικά παιχνίδια και δημιούργησαν κατασκευές 

με τα μέρη του προσώπου και τα μέρη του σώματος, εντοπίζοντας τις 

διαφορές των δύο φύλων. (Δεξιότητες ψυχοκίνησης, συναισθηματικής 

οργάνωσης, βασικές σχολικές δεξιότητες και ενίσχυση του 

αυτοσυναισθήματος).  Εικόνα, διαφορετικότητα, παρατήρηση, διάκριση. 

 Οι μαθητές, μέσα από μουσικοκινητικά παιχνίδια και με διαφορετικά 

μουσικά ερεθίσματα, βίωσαν τον εαυτό τους στο χώρο, κινήθηκαν στο 

ρυθμό, κλήθηκαν να κάνουν αδρές κινήσεις, «χτίζοντας» με το σώμα τους 

και όλοι μαζί π.χ. έναν πύργο! (Δεξιότητες ψυχοκινητικής και 

συναισθηματικής οργάνωσης, κοινωνικές δεξιότητες). Γνωριμία με τον 

εαυτό, ρυθμός και αδρή κινητικότητα. 

 Οι μαθητές κινήθηκαν σε οριοθετημένα σημεία στο χώρο, (σχήματα και 

χρώματα), εκτελώντας εντολές. (Δεξιότητες ψυχοκίνησης). Γνωριμία με τον 

εαυτό, επάρκεια, ρυθμός και αδρή κινητικότητα. 

 Δημιούργησαν «ανθρωπάκια» με τα αρχικά των ονομάτων τους. (Βασικές 

σχολικές δεξιόξητες, τέχνη). Γνωριμία με το σώμα και με αισθητηριακά 

υλικά. 

 Ανακάλυψαν τον αέρα που έχουν μέσα τους, φυσώντας και δημιουργώντας 

καλλιτεχνικά έργα, αλλά και φυσώντας και μετακινώντας αντικείμενα ο ένας  

προς τον άλλον! (Δεξιότητες αισθητικής αγωγής, ψυχοκίνησης και 

συναισθηματικής οργάνωσης). 

 Έπαιξαν τη τυφλόμυγα για να ανακαλύψουν με την αφή, ή την ακοή, ποιος 

είναι «ο Άλλος»! (Δεξιότητες ψυχοκίνησης, συναισθηματικής οργάνωσης και 

κοινωνικής συμπεριφοράς). 

 Με παιχνίδια γυμναστικής, βίωσαν το σώμα τους στο χώρο, περνώντας από 

στεφάνια, από τούνελ και ανακαλύπτοντας τη δύναμή τους, αλλά και των 

άλλων! (Δεξιότητες ψυχοκινητικής και συναισθηματικής οργάνωσης). 

Αυτοσυναίσθημα. 

 Μέτρησαν βάρος και ύψος και δημιούργησαν σχετικούς πίνακες. Έκαναν 

συγκρίσεις και διασκέδασαν με τη μεταβολη των τιμών! (Σχολική και 

μαθησιακή ετοιμότητα). Γνωριμία με το σώμα, Μέτρηση, Σύγκριση, 

καταγραφή. 



 Ζωγράφισαν το περίγραμμα της φίλης τους διασκεδάζοντας με την όλη 

διαδικασία. (Δεξιότητες ψυχοκινητικής και συναισθηματικής οργάνωσης). 

Αυτοσυναίσθημα. 

 Ονόμασαν τα μέλη του σώματος, βρήκαν ή «έγραψαν» ανάλογα με τις 

ικανότητες τους, τις λέξεις και έφτιαξαν πίνακα λέξεων με αυτά. (Σχολική και 

μαθησιακή ετοιμότητα). Παρατήρηση, ταξινόμηση, ταυτοποίηση, 

δημιουργία και καταγραφή. 

 Δημιούργησαν με τα αποτυπώματα των χεριών τους, έναν πίνακα – δώρο 

(Δεξιότητες ψυχοκίνησης, συναισθηματικής οργάνωσης και κοινωνικές 

Δεξιότητες). Γνωριμία με το σώμα, κοινωνική συμπεριφορά, προσαρμογή 

στο περιβάλλον, εικαστικά. 

 Δημιούργησαν ένα Χριστουγεννιάτικο Δέντρο με τις «φατσούλες» τους, στα 

πλαίσια κοινών δραστηριοτήτων με μαθητές από Σχολείο που μας 

επισκέφθηκε. (Κοινωνικές Δεξιότητες, σχολικής Ετοιμότητας και 

προσαρμογή). Παρατήρηση, Διάκριση, Συμμετοχή σε ομαδικές 

δραστηριότητες, Τέχνη. 

 Δημιούργησαν τη δική τους «ταυτότητα» με στοιχεία και χαρακτηριστικά και 

τη σύγκριναν με των άλλων. (Δεξιότητες Σχολικής Ετοιμότητας). Ενίσχυση 

του αυτοσυναισθήματος. 

 Διάβασαν ιστορίες και παραμύθια για τη διαφορετικότητα και εντόπισαν 

δικές τους διαφορές. (Δεξιότητες συναισθηματικής οργάνωσης και βασικές 

σχολικές δεξιότητες). Η Χρησιμότητα του Γραπτού, εικονογραφημένου 

κειμένου και του παραμυθιού. Προσέγγισαν τις διαφορές μέσα από τη 

τέχνη. (Δεξιότητες Αισθητικής Αγωγής και βασικές σχολικές δεξιότητες). 

Επαφή με τα Εικαστικά, παρατήρηση, διάκριση. 

 Κατασκεύασαν κούκλες για κουκλοθέατρο με θέμα τις αισθήσεις. 

(Δεξιότητες Αισθητικής Αγωγής, ψυχοκίνησης, σχολικές Δεξιότητες). 

 Δοκίμασαν και διέκριναν τις βασικές γεύσεις, μέσα από ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες. (Δεξιότητες Συναισθηματικής οργάνωσης). Γνωριμία με τις 

αισθήσεις, ερμηνεία μη λεκτικής συμπεριφοράς. 

 Παρακολούθησαν από το διαδίκτυο ταινίες του βωβού κινηματογράφου, 

καθώς και ταινίες με το Mr. Bean, σχολίασαν την επικοινωνία χωρίς λόγια. 

(Δεξιότητες συναισθηματικής οργάνωσης, καθώς και κοινωνικές δεξιότητες). 

 Μιμήθηκαν γκριμάτσες, καθρέφτισαν ο ένας τον άλλον και κλήθηκαν να 

αναγνωρίσουν συναισθήματα, παρατηρώντας τα πρόσωπα ή το σώμα 

ατόμων σε φωτογραφίες, αλλά και των φίλων τους. (Δεξιότητες 

ψυχοκίνησης, συναισθηματικής οργάνωσης και κοινωνικές δεξιότητες). 

 Οι μαθητές διασκέδασαν σε κοντινό παιδότοπο, βιώνοντας με το σώμα τους 

το χώρο και ανακαλύπτοντας τις δυνατότητες τους, αλλά και τη χαρά του 

κοινού παιχνιδιού. (Δεξιότητες ψυχοκίνησης, συναισθηματικής οργάνωσης 



και κοινωνικές δεξιότητες). Αντίληψη εαυτού και εκτίμηση της συμετοχής σε 

κοινά παιχνίδια. 

 Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις από -και σε- άλλα σχολεία (Δημ. Σχ. 

Πορταριάς και Δημ. Σχ. και Νηπ/γείο Συλλάτων), στα πλαίσια ανταλλαγής 

επισκέψεων όπου υλοποιήθηκαν οργανωμένες δραστηριότητες από κοινού.  

Έμαθαν μέσα από ελκυστικές δραστηριότητες, να εμπιστεύονται τους 

άλλους και να χαίρονται μαζί τους. Δεξιότητες Ψυχοκίνησης, κοινωνικότητας 

και συναισθηματικής οργάνωσης, καθώς και προφορικού λόγου). 

Αυτοσυναίσθημα και εκτίμηση αλληλοβοήθειας και συνεργασίας. 

 Εκμεταλλευόμενοι την εγκυμοσύνη δασκάλας, ξεκίνησε η έρευνα για την  

ανακάλυψη της ζωής! Είδαμε τον υπέρηχο του μωρού, παρατηρήσαμε το 

σώμα της μέλλουσας μητέρας κατά την εγκυμοσύνη, ψάξαμε στο διαδίκτυο 

και διαβάσαμε βιβλία. Οι μαθητές με τη βοήθεια της Κοινωνικής 

Λειτουργού, εξερεύνησαν το διαδίκτυο, καθώς και τη Βιβλιοθήκη του 

σχολείου και έμαθαν για τα δύο φύλα και τις σχέσεις τους. «Ο Κανόνας του 

Εσώρουχου» (The Underwear Rule) «Ο Κίκο και το Χέρι», «Τα αγόρια», «Τα 

κορίτσια». (Δεξιότητες Συναισθηματικής οργάνωσης, Βασικές Σχολικές 

Δεξιότητες). Προσέγγιση της σεξουαλικής αγωγής, διαφυλικές σχέσεις και 

χρήση των νέων τεχνολογιών.  

 Ασχολήθηκαν στον Η.Υ. με το λογισμικό Kidspiration αντιστοιχίζοντας 

συναισθήματα με τα ανάλογα ερεθίσματα που τα προκαλούν. π.χ. χαρά με 

φαγητό, ή χρώμα της προτίμησής τους κ.α. (Δεξιότητες συναισθηματικής 

οργάνωσης, βασικές σχολικές δεξιότητες). Παρατήρηση, διάκριση και χρήση 

νέων τεχνολογιών. 

 Επισκέφτηκαν κινηματογράφο και παρακολούθησαν ταινία 3D! (Δεξιότητες 

κοινωνικής συμπεριφοράς και προσαρμογής στο περιβάλλον). 

 Παρακολούθησαν δύο παιδικές θεατρικές παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη, 

παράσταση Θεάτρου Σκιών από μαθητές του Δημ. Σχ. Σιλλάτων και 

μουσικοκινητική παράσταση στα Ν. Μουδανιά από μαθητές άλλων σχολείων 

και δραματοποιήσαν το γνωστό παραμύθι «Ο παπουτσής και τα ξωτικά», 

καθώς και άλλα θεατρικά δρώμενα στη γιορτή λήξης του Διδακτικού έτους. 

(Δεξιότητες από όλα τα κεφάλαια του ΠΑΠΕΑ!) 

 Οι μαθητές συμμετείχαν στη τελετή έναρξης σε Φεστιβάλ παιδικών 

παραδοσιακών συγκροτημάτων που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ν. 

Καλλικράτειας, καθώς και στο φεστιβάλ Παιδικού Θεάτρου σε Δημ. Σχ. 

Ορμύλιας, έχοντας την ευκαιρία να βιώσουν στιγμές υπερηφάνειας για τα 

ίδια και τις δράσεις του σχολείου τους! (Δεξιότητες συναισθ/κης οργάνωσης 

καθώς και κοινωνικές δεξιότητες). 

 Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, φωτογράφιζαν τις δραστηριότητες 

που πραγματοποιούσαν και μαζί με τα βίντεο που τράβηξαν οι 

εκπαιδευτικοί, τα παρουσίασαν σε εκδήλωση στο τέλος της χρονιάς. 



Δημιούργησαν το «τραίνο της χρονιάς»! (Βασικές σχολικές δεξιότητες, 

καθώς και δεξιότητες συναισθηματικής οργάνωσης). Χρήση νέων 

τεχνολογιών. 

 

 

Συμπεράσματα 

Υλοποιώντας το πρόγραμμα, οι μαθητές μας, στο μέτρο των ικανοτήτων τους, 

μετέδωσαν και πήραν πληροφορίες για τον εαυτό τους και τους άλλους, 

ανακάλυψαν χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και εξωτερίκευσαν ανάγκες 

και συναισθήματα.  

Δημιουργήθηκαν κίνητρα για την εξερεύνηση του ευρύτερου περιβάλλοντός τους, 

όχι μόνο με απλές επισκέψεις, αλλά και με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, 

τόσο σε επίπεδο πολυαισθητηριακής προσέγγισης, αλλά και διερεύνησης των 

διαπροσωπικών τους σχέσεων. 

Το πρόγραμμα συνέβαλε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ψυχοκινητικότητας, 

συναισθηματικής οργάνωσης, βασικών σχολικών καθώς και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Ακόμα και η διδακτική προσέγγιση των νέων τεχνολογιών στο σχολείο, 

προσανατολίστηκε στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών και στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

Προσεγγίστηκαν οι περισσότεροι διδακτικοί στόχοι από το Π.Α.Α.Π.Ε.Α. και υπήρξε 

σύνδεση με όλες σχεδόν τις διδακτικές ενότητες. 

Όσον αφορά τον ειδικό στόχο του προγράμματος, που αφορούσε τη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση, διαπιστώθηκε πως τα παιδιά ενημερώθηκαν για την προστασία 

του εαυτού τους, αλλά ταυτόχρονα παρατηρήθηκε μερική ενεργοποίηση της 

σεξουαλικής τους αναζήτησης.  

Κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση του προγράμματος και την επόμενη σχολική χρονιά 

με περισσότερο στοχευμένες δραστηριότητες. Οι στόχοι που είχαν τεθεί, μπορούν 

να επεκταθούν και στο οικογενειακό τους πλαίσιο, έτσι ώστε οι οικείοι τους να 

δημιουργήσουν κώδικες λεκτικής και μη επικοινωνίας με τα παιδιά τους. 
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 Ιστοσελίδες 

 http://spesialeducation.gr Προσέγγιση στη δυσκολία-στην αναπηρία-στο 

άτομο-στην οικογένεια. Άρθρο: «Ένταξη μαθητών με σύνδρομο Down στα 

Δημοτικά    Σχολεία». 

 www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/  

 www.as er erhellas. r /ar    -sel da.ht l  

  «Ο Κίκο και το Χέρι». http://youtu.be/3HraU7ONBfY 

 Σεξουαλική αγωγή για παιδιά. 20 μικρές ιστορίες από παλαιά προσφορά (σε 

βιντεοκασέτες) της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ». Τίτλος τους: ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 

ΖΩΗΣ. 

Τα αγόρια http://youtu.be/awXsc5Eg4dg 

Τα κορίτσια http://youtu.be/OA5USl0jhLA 

 Λογισμικά Προγράμματα: Kidspiration 
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